COMUNICADO ASX

Emitido em 05 de abril de 2019

Atualização sobre a Bacia de Santos
A Karoon Energy Ltd. (“Karoon”) tem a satisfação de informar uma atualização sobre o status do plano
de desenvolvimento para os campos de petróleo Neon (anteriormente Echidna) e Goiá (anteriormente
Kangaroo), dos quais detém 100% de participação, na Bacia de Santos, no Brasil.
Principais informações
- O conceito inicial de desenvolvimento de dois poços de produção para a descoberta de óleo leve
de Neon (Conceito de Slim Development Project (SDP)) permanece inalterado
- Inúmeras oportunidades de interligação de satélites além do Estágio 1 estão sendo avaliadas para
expandir de forma significativa os recursos e a produção ao longo do tempo
- Conversas e negociações com prestadores de serviços e de equipamentos, incluindo fornecedores
essenciais dos FPSOs, permanecem em andamento
- Uma análise de custo-benefício da perfuração de um novo poço para reduzir o risco do
desenvolvimento para o SDP de Neon está sendo avaliada
- Um processo formal de farm-out começou a atrair um parceiro estratégico
- Um Plano de Desenvolvimento (mas não uma Decisão Final de Investimento (FID)) deve ser
apresentado à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante o
terceiro trimestre de 2019

Histórico
Os campos de óleo leve de Neon e de Goiá foram descobertos em 2013 e 2015, respectivamente, com
dois poços perfurados em Goiá (Kangaroo-2, incluiu 2 poços laterais) e um poço em Neon. Testes em
Kangaroo-2 e em Echidna-1 indicaram vazões comerciais para os futuros poços de produção.
Os resultados robustos de testes de produção de Neon, os maiores volumes de recursos contingentes
e a menor complexidade dos reservatórios levaram a descoberta de petróleo de Neon a ser priorizada
sobre a de Goiá para o planejamento do desenvolvimento.
Durante o mês de abril de 2016, o parceiro da Karoon na joint venture (JV) para exploração dos blocos,
Pacific Rubiales, entrou com pedido de proteção de insolvência. Isso ocorreu durante uma forte baixa
no preço do petróleo o que trouxe consequências significativas para a forma e o timing do programa
de trabalho futuro, exigindo que a Karoon modificasse a estrutura da JV Karoon / Pacific Rubiales. Como
consequência, a Karoon comprou a participação de 35% da Pacific Rubiales nos blocos por até US$ 20
milhões (mais os custos) em setembro de 2016. A Pacific Rubiales tinha investido US$ 330 milhões em
despesas com a JV nos blocos até aquele momento.
Reconhecendo o ambiente de baixo preço do petróleo em 2016 e 2017 e o resultante efeito
depreciativo sobre o investimento, a Karoon procurou alavancar o extenso conjunto de dados
geotécnicos reunidos nos seis poços de exploração e avaliação da JV, juntamente com dados sísmicos
de alta qualidade em 3D. Estas informações foram usadas para desenvolver um caminho para dar
sustentação ao conceito de desenvolvimento, que se adequava a um ambiente de preço baixo do
petróleo.
Assim, durante o mês de julho de 2017, foi selecionado o conceito Slim Development Project (SDP) para
Neon, que consiste em dois poços horizontais e um poço de injeção de gás, com um FPSO arrendado,
como conceito de desenvolvimento de campo para a Neon. Este conceito oferece opções para avaliar
as oportunidades de interligação de prospectos e descobertas vizinhas no futuro, sem afetar a
economicidade independente de Neon. O conceito inicial de SDP foi o resultado de uma extensa
avaliação geotécnica e de engenharia, e permanece sendo o conceito de desenvolvimento que a Karoon
continua a seguir atualmente. Com o sucesso, o conceito de SDP tem o potencial de ser expandido ao
longo do tempo, à medida que surgirem oportunidades para criar mais valor a partir de recursos a
serem descobertos.
Após a adoção do conceito de SDP, a Karoon passou por um extenso processo de licitação com
prestadores de serviços e fornecedores de equipamentos, buscando contratar uma solução integrada
de desenvolvimento de campo, incluindo poços, infraestrutura submarina e um FPSO. Essas
negociações ocorreram em 2018 e atualmente permanecem em andamento.
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Status do Processo Regulatório Brasileiro
Com relação às aprovações regulatórias brasileiras, em março de 2018, a Karoon apresentou para a
ANP um Relatório Final de Avaliação de Descoberta (RFAD) para os Blocos SM-1037, SM-1101, SM1102, SM-1165 e S-M-1166 da Bacia de Santos e uma Declaração de Comercialidade (DoC) relativos às
descobertas de óleo leve de Neon e de Goiá. A aprovação do RFAD e da DoC foi recebida em maio de
2018. Parte desse processo incluiu a anexação formal das áreas em torno dos recursos, que foi aprovada
em janeiro de 2019. Além disso, o bloco de exploração S-M-1166 foi devolvido.
A aprovação do RFAD e da DoC pela ANP fez a transição dos Blocos da fase formal de exploração regulatória
no Brasil para a fase seguinte, de desenvolvimento e de produção. No entanto, esta é uma etapa processual
envolvendo reclassificação regulatória. Isso não significa que a Karoon tenha chegado, nem seja obrigada a
chegar, a uma decisão final de investimento. O progresso adicional em direção à aprovação regulatória
requer a conclusão do “Plano de Desenvolvimento de Neon” (usando a terminologia regulatória do Brasil)
que deve ser enviado à ANP no terceiro trimestre de 2019.
Plano prospectivo
Conversas com prestadores de serviços e fornecedores de equipamentos levaram a Karoon a considerar os
benefícios da perfuração de um poço adicional no campo de Neon antes de tomar uma decisão final de
investimento. O poço teria dois objetivos principais. O primeiro objetivo, ao se delinear a região sul do
campo, é reduzir o grau de incerteza nas atuais estimativas de recursos contingentes. O segundo é ajudar
no planejamento e no projeto de poços de desenvolvimento (incluindo caminhos de poços de produção) e
outras infraestruturas, reduzindo, assim, o risco do desenvolvimento.
A Karoon está, atualmente, passando por uma análise de custo-benefício do poço adicional proposto.
Espera-se que a redução do risco do tamanho e dos requisitos de infraestrutura dos recursos colocará
a Karoon em uma melhor posição para negociar termos comerciais ideais com prestadores de serviços
e fornecedores de equipamentos, e possíveis parceiros de farm-in.
Inúmeras oportunidades de interligação de satélites além do SDP também estão sendo avaliadas para
expandir de forma significativa os recursos e a produção ao longo do tempo. Tais oportunidades
incluem: o bloco falhado updip no campo de Neon, o reservatório com óleo no Maastrichtiano de Neon,
o campo de petróleo de Goiá e o prospecto Emu updip.
Em consonância com orientações anteriores, a Karoon se mantém empenhada em reduzir a
participação em Neon antes de alcançar o FID no desenvolvimento. Dando continuidade ao trabalho
prévio, um processo de farm-out renovado para Neon e para Goiá está em andamento, com material
geotécnico detalhado atualizado, sendo recentemente disponibilizado para as partes interessadas.
Os acionistas da Karoon continuarão sendo atualizados à medida em que houver informações
importantes.
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Nota importante
Caso os investidores tenham dúvidas ou questionamentos sobre a empresa, por favor, entrar em
contato com James Wootton pelo telefone 03 9616 7500 ou jwootton@karoonenergy.com.au. Todas
as consultas relativas à participação societária devem ser dirigidas a nosso cadastro de ações,
Computershare no telefone 1300 850 505.

About Karoon Energy Ltd
A Karoon Energy Ltd. é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás com projetos na
Austrália, no Brasil e no Peru e é uma empresa listada na bolsa de valores australiana.

A Karoon tem uma estratégia central de crescimento de exploração, focada em grandes alvos em
sistemas comprovados de petróleo. A Companhia está buscando concluir a aquisição de um ativo de
produção que sustentará o crescimento sustentável de longo prazo e o valor para o acionista.
A visão estratégica da Karoon é transformar-se em uma empresa global de E & P com produção para
sustentar o crescimento através de um portfólio de exploração altamente prospectivo e espírito
empreendedor.

Declarações Prospectivas
Este comunicado pode conter certas “declarações prospectivas” em relação à condição financeira,
resultados das operações e negócios da Karoon e determinados planos e objetivos da administração da
Karoon. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por palavras como “pode”,
“poderia”, “acredita”, “planeja”, “irá”, “provável”, “estima”, “objetiva”, “espera” ou “pretende” e
outras palavras semelhantes que envolvem riscos e incertezas, os quais podem incluir, entre outros, o
resultado e efeitos do objeto deste anúncio. As indicações e orientações sobre futuros lucros e sobre a
posição e o desempenho financeiros também constituem declarações prospectivas.

Aconselha-se que você não deposite confiança demasiada em declarações prospectivas, visto que os
resultados reais podem divergir substancialmente das declarações prospectivas. Quaisquer declarações
prospectivas, opiniões e estimativas fornecidas neste comunicado envolvem, necessariamente,
incertezas, hipóteses, contingências e outros fatores, podendo surgir riscos desconhecidos, muitos dos
quais além do controle da Karoon. Tais declarações podem fazer com que os resultados reais ou o
desempenho da Karoon sejam substancialmente diferentes de quaisquer futuros resultados ou
desempenhos, expressos ou implícitos, nessas declarações prospectivas. Declarações prospectivas,
incluindo, por exemplo, a orientação sobre planos futuros, são fornecidas apenas como um guia geral
e não devem ser utilizadas como uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Tais declarações
prospectivas têm validade apenas na data deste comunicado.
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A Karoon exime-se de qualquer obrigação ou intenção de atualizar publicamente quaisquer declarações
prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra
forma.
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